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از سهولت صدور جواز تأسیس تا تعرفه جدید برق مصرفی
سوسن صادقی
خبرنگار

خواهد شــد.این فعال حوزه استخراج رمزارز معتقد
است :بهترین نرخ برای این صنعت همانند صنایع
پرمصرف دریافت گاز اســت و در ســایر مصارف هم
کیلوواتــی تقریبــاً  420تومــان مناســب اســت و ایــن
قیمتگــذاری میتوانــد اکثــر نیازهای تمام شــده و
هزینههــای وزارت نفــت و نیرو در زمینــه برق و گاز و
تولید را نیز پوشش دهد.
این مســئول معتقد اســت :با دریافت مالیات بر
درآمد ضمن از بین بردن رانت ناشــی از چندنرخی
بــودن ،مردم را نیــز به فعالیتهای قانونی تشــویق
میکنیم بنابراین با رونق سرمایهگذاری در این حوزه
مشکالت حوزههای نفت و نیرو نیز حل میشود.
محمدرضــا شــرفی رئیــس کارگــروه اســتخراج
رمزارز انجمن بالکچین ایران در این باره هم معتقد
اســت ســرمایهگذارانی کــه در یــک ســال گذشــته با
خرید تجهیزات و کســب سود در این صنعت شروع
بــه فعالیــت کردند هم اکنــون با تعرفــه جدید برق
بین چنــد راهی خامــوش کردن دســتگاههای خود،
مهاجرت و انتقال ســرمایه به کشــورهای همجوار یا
فعالیت غیرقانونی و زیرزمینی قرار گرفتهاند.
شــرفی گفــت :تعرفه بــرق اســتخراج رمــزارز در
کشــور ما در حالــی بهصورت نجومــی افزایش یافته
کــه میانگیــن این نرخ در دنیا حدود  3ســنت اســت
و بــا ابالغیه جدیــد وزارت نیرو و افزایــش دو برابری
نرخ برق ضربهای ســخت بر پیکــره این صنعت در
کشــور وارد خواهــد کرد.ایــن فعــال حوزه اســتخراج
رمــزارز در ادامه گفت :نه تنهــا در تعرفهگذاری برق
و مقرراتگــذاری بــه هزینههای صنعت اســتخراج
ارزهــای دیجیتــال و ریســکهای متنابــه آن توجهی
نشــده ،بلکــه محاســبه نــرخ صادراتــی بــدون کســر

هزینههــای صادرات لحاظ شــده ،چرا کــه صادرات
شــامل هزینههــای مشــهود (زیرســاخت انتقــال،
بازاریابــی ،قــرارداد و )...ونامشــهود (تأخیر دریافت
وجــه ،انتقال آن و )...اســت.امید علــوی دیگر فعال
صنعت اســتخراج رمزارز نیز معتقد است :قرار بود
بــا صدور آییــن نامهای گشایشــی در ســال جدید در
صنعت ماینینگ ایجاد شود اما با دوبرابر کردن نرخ
برق دیگر هیچ گشایشی در این صنعت روی نخواهد
داد .ایــن فعال نیز معتقد اســت :تبعات منفی این
تصمیم بســیار زیــاد اســت و آن را در ماههای آینده
بهصورت برق دزدیها  ،زدن انشعابهای غیرمجاز
برای اســتخراج رمزارز نشــان خواهــد داد و مقابله با
این گونــه فعالیتهــای غیرقانونی بــرای حاکمیت
بســیار هزینهبــر خواهــد بود.علــوی بــا بیــان اینکــه
نیروگاههــای انرژیهای تجدیدپذیــر نیز نمیتوانند
برق صنعت اســتخراج رمزارز را تأمین کنند ،افزود:
نیروگاههای انرژیهــای تجدیدپذیر توان تولید برق
به مدت  5ساعت را دارند این درحالی است که این
صنعت بهصــورت  24ســاعته نیاز به تأمیــن انرژی
دارد .از ســوی دیگــر راهانــدازی چنیــن نیروگاههایی
بسیار هزینه بر است.علوی اعتقاد دارد :نیروگاههای
تجدیدپذیر نزدیک به  900مگاوات انرژی برق تولید
میکنند که بیشــتر آنها قدیمی هســتند و هم اکنون
برق خود را نزدیک به  2هزار تومان و در قراردادهای
جدیــد  700تومــان بــه شــبکه میفروشــند بنابراین
خریــد و فــروش بــرق بــرای ماینرهــا و نیروگاههــای
تجدیدپذیــر جذابیتــی نــدارد و بــه نظــر میرســد
اســتفاده از کلمــه تجدیدپذیرها بیشــتر بــرای گمراه
کــردن ماینرهــای بخــش خصوصــی و نیروگاههــای
تجدیدپذیر است.

خبـــــر

این روزها دو اتفاق در صنعت اســتخراج رمز ارز روی
داد کــه یکــی برای ایــن صنعــت خوشــایند و دیگری
ناخوشــایند بــود .خبــر خوشــایند ایــن اســت که طبق
اصالحات صورت گرفته از سوی وزارت صمت ،صدور
جواز تأسیس واحد استخراج رمزارز در تمام واحدهای
صنعتی غیرفعال امکان پذیر شــد و خبر ناخوشــایند
هــم اعــام تعرفه جدید بــرق مصرفــی و افزایش دو
برابــری آن معــادل هر کیلووات ســاعت  1650تومان
(بــا ارز شــناور) و خریــد بــرق از نیروگاههــای انــرژی
تجدیدپذیر اســت .فعــاالن حوزه صنعت اســتخراج
رمزارز درباره این دو اتفاق به «ایران» میگویند.
اقدام قابل تقدیر وزارت صمت
علــی بابک نیا دبیــر کمیســیون رمزارز ســازمان
نظــام صنفــی رایانهای کشــور (نصــر) اقــدام وزارت
صمت را در اصالحیه مصوبه هیأت دولت در زمینه
ارائــه جــواز بــه فعــاالن اســتخراج رمــزارز را بهترین
تصمیمگیری برای رفع موانع تولید در این صنعت
عنــوان کــرد و گفت :با این اقــدام بازار ســیاه خرید و
فــروش زمین دارای شــرایط مناســب برای صنعت
اســتخراج رمز ارز ،خرید و فروش جواز و ...برچیده و
دست دالالن و فرصت طلبان از این موضوعها کوتاه
شــد .وی دربــاره اصالحیــه وزارت صمت نیز گفت:
پیش از این امکان صدور دو پروانه بهرهبرداری برای
یک پــاک ثبتی امکانپذیــر نبود اما بــا این مصوبه
جدیــد یک واحد فعــال صنعتی میتواند به شــرط
حفــظ تولید کنونی ،برای بهبود وضع اقتصادی اش
نسبت به دریافت جواز تأسیس و پروانه بهرهبرداری
استخراج رمزارز هم اقدام کند.
دبیر کمیسیون رمزارز سازمان نصر کشور افزود :از
سوی دیگر شهرکهای صنعتی امکان ارائه حداقل
250کیلــووات امتیازبــرق را بــه متقاضیــان بــاالی
صنعت اســتخراج رمزارز نداشــتند ،چرا کــه در این
زمینه در پســتهای توزیعی برق و زیرســاختهای
ایــن شــهرکها محدودیــت وجــود داشــت ولــی بــا
رســاندن ارائه برق به  100کیلووات ،این مشــکل حل
و امکان اســتفاده از ظرفیت ترانسهای برق کنونی
قابل بهرهبرداری شده است.
ایــن فعــال صنعــت اســتخراج رمزارز بــه بحث
اســتفاده از واحدهــای صنعتی غیرفعــال در داخل

شــهرکها و بیــرون از شــهرکها نیــز اشــاره کــرد و
گفــت :طبــق ایــن اصالحیــه فعــاالن ایــن صنعت
میتواننــد از واحدهــای صنعتــی غیرفعــال در هــر
دو بخــش اســتفاده کنند.محمدرضا شــرفی رئیس
کارگروه اســتخراج رمزارز انجمن بالکچین ایران نیز
اصالحیــه وزارت صمت در زمینه صدور مجوز برای
واحدهای اســتخراج رمزارز را دستاورد بزرگی عنوان
کــرد و گفــت :با ایــن اقدامهــا هزینههــای راهاندازی
واحدهای صنعتی اســتخراج رمزارز کاهش مییابد
و مهمتــر اینکه واحدهای بیشــتری میتوانند به این
صنعت ورود کنند .شــرفی افزود :مهمتر اینکه دیگر
بار ســنگینی بر دوش شــهرکهای صنعتی نخواهد
بود و فعاالن میتوانند در واحدهای صنعتی بیرون
از این مجموعه نیز با اخذ مجوز و انشعاب شروع به
فعالیتکنند.
افزایشفعالیتهایزیرزمینی
عبــاس آشــتیانی رئیــس کمیســیون اســتخراج
رمزارز(نصــر) معتقد اســت متأســفانه هشــدارهای
فعــاالن صنعت ماینینگ در زمینــه صادراتی بودن
نرخ قیمت برق برای استخراج رمز ارز نادیده گرفته
شد.آشــتیانی گفــت :ســال گذشــته با قیمــت قبلی،
هیــچ ســرمایهگذاری در صنعــت ماینینــگ صورت
نگرفــت و تنها فعاالنی که پیش از این دســتگاههای
خــود را خریــداری کــرده بودند ،مجبور شــدند پیش
از رده خارج شــدن دستگاه هایشــان با همان تعرفه
فعالیــت کنند ولی بــا افزایش تعرفه و شــناور بودن
آن دیگــر امکان ســرمایهگذاری بخش خصوصی در
این صنعت وجود نــدارد.وی با بیان اینکه رقبای ما
در جهان برق را  1.9تا  2.5سنت خریداری میکنند،
افــزود :نمونــه آن را هــم اکنــون میتــوان در کانــادا،
تگزاس امریکا و روســیه مشــاهده کرد کــه برق برای
تمام فصول ســال و حتی برای سه سال با ارقامی در
حــدود  2.5تا  3ســنت را خریــداری میکنند ولی در
کشــور ما  7سنت تعریف شــده تا قید سرمایهگذاری
داخلی و خارجی در این حوزه را بزنیم.
رئیس کمیسیون اســتخراج رمزارز سازمان نصر،
تعرفه باال و شناور وابسته به صادرات را از مهمترین
موانع تولید هم برای ســرمایهگذاری داخلی در سال
تولید ،پشتیبانیها و مانع زداییها عنوان کرد و گفت:
بــا عدم ســرمایهگذاری برای تولید اســتخراج رمزارز
سیســتم اقتصــادی و مالی آینده کشــورمان متضرر

جوابیه

فعاالن صنعت استخراج رمز ارز درگیر میان دو خبر خوب و بد

جوابیه بنیاد ملی بازی های رایانه ای

فیلترینگ سایت ها و اپلیکیشن ها به بنیاد ملی بازی های رایانه ای ارتباطی ندارد

پیــرو درج گزارشــی بــا عنــوان «فیلترینــگ و ممیزیهــای
ســختگیرانه ســد راه صنعت گیم» در تاریــخ  23فروردین
ســالجاری در روزنامه ایران مقتضی اســت طبق ماده 23
قانون مطبوعات ،برای تنویر افکارعمومی نسبت به انتشار
جوابیــه بنیاد ملــی بازیهــای رایانهای اقــدام الزم صورت
گیرد.
«قوانیــن نظارتــی بنیاد ،ســلیقه و تشــخیص ایــن بنیاد یا
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی نیست و سابقه آن به تأسیس
بنیاد بازمیگردد .این قوانین در آغاز توسط شورایعالی انقالب
فرهنگی و ســپس در شورایعالی فضای مجازی تدوین و برای
اجرا به وزارت ارشــاد ابالغ شده است .لذا این قوانین و مقررات
فصلالخطابومرجعتصمیمگیریاست.
تصمیم نهایی درباره بازیهای رایانهای بر عهده شورای
ردهبنــدی ســنی بازیهــای رایانــهای اســت .این شــورا ،یک
شورای فرابخشی متشکل از  7نفراز نمایندگان سازمانهای
فرهنگی ایران است که به منظور جلوگیری از تصمیمگیری
ســلیقهای ارائه شــده در خصوص بازیهــای رایانهای(اعم
از وارداتــی و تولیدی) فعالیــت میکند که تنها  3عضوآن از
بنیاد اســت از اینرو طرح این موضوع که بررســی و ارزیابی
بازیهــا در بنیــاد ســلیقهای اســت ،صحیح نیســت .مجوز
انتشــار بازی توسط بنیاد به استناد مصوبههای شورایعالی
انقــاب فرهنگی درســال  85و مصوبه سیاســتهای حاکم
بر برنامــه ملی بازیهــای رایانهای در شــورای عالی فضای
مجــازی درســال  94کــه درحکــم قانون اســت ،مــورد تأکید
ت شــأن
قرارگرفتــه و بنیــاد درهیــچ یــک ازایــن موضوعــا 
قانونگذاری نداشــته اما براساس قانون مسئول اجرای این
اسناد است.
فیلترینگسایتهاواپلیکیشنهاارتباطیبافعالیتهای
بنیاد نــدارد و این موضــوع از وظایف نظارتی کارگروه تعیین

ارتباطات در مناطق زلزلهزده پایدار است

مدیــرکل ارتباطات و فناوری اطالعات بوشــهر گفــت :پس از
وقــوع زمیــن لرز ه  ۵.۹ریشــتری پیــش از ظهر روز یکشــنبه در
شهرستانهای گناوه ،دیلم و بوشهر ارتباطات همچنان در این
مناطق برقرار است.به گزارش «ایران» ،علی سملیان مدیرکل
ارتباطات و فناوری اطالعات استان بوشهر اظهار کرد :با توجه
بــه زلزله یکشــنبه  29فروردین ماه ،به بزرگــی  5.9در مقیاس
ریشــتر در عمق  10کیلومتری زمین در شهرســتانهای گناوه،
دیلــم و بوشــهر و پــس لرزههــای آن ،همه ارتباطــات ثابت و
اپراتورهای سیار در مناطق مذکور پایدار است.
وی با اشاره به اینکه در لحظات ابتدایی وقوع زلزله حجم
ترافیک باالیی در شــبکههای ارتباطی وجود داشــت ،تصریح

مصادیقمحتوایمجرمانهاست.
بــا توجه به ضرورت صیانت ازکاربــران بازیها و خانواده
محتــوای بازیهــا بهدقت توســط کارشناســان بنیــاد ارزیابی
و بررســی میشــوند و چنانچه مــواردی از قبیــل ترویج قمار،
اســتعمال دخانیات ،شــرطبندی ،محتوای خــاف فرهنگ
کشــور ،ادبیــات توهینآمیــز و ...در بازی وجود داشــته باشــد،
دربــاره آنهــا دقتنظربــه عمــل خواهــد آمــد .براســاس
اطالعرســانیهای مکرر بنیاد ،بازیهــای موبایلی به محض
تشکیلپروندهدرسامانهمیتواننددرفروشگاههایدیجیتالی
منتشــر شوند .مســئولیت حذف بازیها ازاپ استور به عهده
فروشگاههای دیجیتالی است در آییننامههای صدور مجوز
و اســناد شــورای ردهبندی ســنی معیارهــای ارزیابــی بازیها
شــامل عدم تضــاد با تربیت اخالقی جامعه ،تعیین ســطح
مهارت ،خشونت ،ترس ،یأس وناامیدی ،استعمال دخانیات
و موادمخدر ،ناهنجاری اجتماعی ،نقض ارزشهای دینی و...
بهصورت شــفاف بیان شده که این معیارها از طریق سایت و
شــبکههای اجتماعی بنیاد بهصورت مکتوب و چندرسانهای
در دسترس تمام فعاالن صنعت بازی کشور است.
براســاس برنامهریزیهای انجام شده در بنیاد ،بازیهای
موبایلــی بــه محــض تشــکیل پرونــده در ســامانه میتوانند
بــرای بــازه زمانــی تعیین شــده حتی بــدون دریافــت مجوز
درفروشگاههای دیجیتالی منتشر شــوند .بازیها  7تا  15روز
بعــد از ثبت در ســامانه مجوز خــود را دریافت میکنند؛ مگر
اینکــه بنــا به تشــخیص شــورای ردهبنــدی ســنی ،بازیهایی
نیازمند اصالحاتی در محتوای بازی باشند یا در نوبت بررسی
این شــورا قرار گرفته باشند .مرکز مشاوره و تماس بنیاد ملی
بازیهای رایانهای همه روزه از ســاعت  ۹تا  ۱۶:۳۰پاسخگوی
تماسهــای تلفنی مخاطبــان از طریــق شــماره ۵۸۱۲9021
خواهد بود».

کــرد :طــی بررســیهای به عمــل آمده و تمــاس بــا فرماندار
شهرســتان گنــاوه در حــال حاضــر شــبکههای ارتباطــی هیچ
مشکلی ندارد و ارتباطات به صورت عادی برقرار میشود.
ســملیان افــزود :بدیهی اســت بهمنظور پیگیــری آخرین
شــرایط مناطــق زلزلــهزده اکیــپ مدیریــت بحــران در حوزه
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در حالــت آمادهبــاش کامــل
اســت ،تیمهای پشتیبانی شــرکتهای ارتباطات زیرساخت،
مخابــرات ،اپراتورهای همراه در مناطــق زلزلهزده در منطقه
جهــت رفــع اشــکاالت احتمالــی حادثــه حضــور دارنــد و
هماهنگیهای الزم برای اعزام تیمهای فنی درخصوص رفع
مشکالت احتمالی انجام شده است.

